
Найближчим часом у Польщі буде прийнято
спеціальний закон, який регулюватиме правовий
статус осіб, які перетнули польський кордон
внаслідок війни в Україні. Законопроект
покликаний комплексно врегулювати засади
перебування, роботи, соціального забезпечення та
допомоги громадянам України.

Легальне перебування до 18 місяців
лише для громадян України

Громадяни України, які легально в'їхали до
Польщі у період з 24 лютого 2022 року та
заявляють про свій намір залишитись
у Польщі, мають право на легальне перебування
протягом 18 місяців, починаючи з 24 лютого 2022
року.

Із вищезгаданого правила передбачені винятки.
Продовження легальності перебування не
застосовується, якщо іноземець має постійний або
тимчасовий дозвіл на проживання або дозвіл на
проживання довгострокового резидента ЄС.

Продовження легальності перебування також не
поширюється на громадян України, які подали
заяву про надання міжнародного захисту
у Польщі (статус біженця, тимчасовий притулок)
або заявили про намір подати такі заяви.

Виїзд із території Польщі на термін більше одного
місяця позбавляє громадянина України права на
легальне перебування на підставі спецзакону.

Проект передбачає, що нові правила
застосовуватимуться лише до громадян України,
які перетнули кордон у зв’язку з війною.

Реєстрація місця перебування в 
управлінні органу місцевого
самоврядування

Особи, які перетнули кордон та не були
зареєстровані прикордонною службою (у них немає
штампу в паспорті або згоди начальника), повинні
подати заяву на реєстрацію свого перебування
протягом 60 днів з дня в'їзду за місцем знаходження
органу гміни.

Сприяння працевлаштуванню

Громадяни України, які легально перебувають
у Польщі на підставі спецзакону або чинного
законодавства, матимуть право на роботу на підставі
повідомлення повітового центру зайнятості про
доручення роботи іноземцю, поданого протягом
7 днів з моменту працевлаштування.

Наступна легалізація перебування

Громадяни України, чиє перебування в Польщі буде
легальним на підставі спеціального закону, зможуть
подати заяву на отримання дозволу на тимчасове
проживання, який видаватиметься одноразово на
3 роки.

Подовження наявних документів, що
підтверджують легальність перебування

Законопроект передбачає автоматичне продовження
існуючих видів на проживання (пол. karta pobytu)

та інших документів у ситуації, коли термін їхньої
дії закінчується 24 лютого 2022 року або в наступні
дні.

Данный материал был подготовлен для информирования Клиентов о некоторых важных изменениях в польском законодательстве и не является юридической консультацией в
отношении конкретной ситуации любого Клиента и не должен рассматриваться Клиентами как таковой. Если у вас возникли вопросы относительно вышеуказанных правовых
аспектов и их возможного влияния на ваш бизнес в Польше, пожалуйста, свяжитесь с партнером нашей фирмы, ответственным за ваше дело.
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Одноразова грошова допомога

Громадяни України, чиє перебування в країні
є законним на підставі спецзакону, зможуть
подати заяву на виплату одноразової грошової
допомоги, призначеної на покриття витрат на
проживання у розмірі 500 злотих на одну особу
або 300 злотих на кожну особу в сім'ї.

Інші види допомоги, доступні
громадянам України

Проект передбачає, що громадяни України, які
втекли від війни та легально перебувають
у Польщі, матимуть право на низку пільг,
включаючи медичне обслуговування та сімейні
виплати.
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Враховуючи, що законопроект ще не внесений до Сейму, можливі
подальші зміни, які вплинуть на актуальність вищезазначеної
інформації.
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